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Beste clubleden,
Met nog drie evenementen te gaan lijkt 2015 een succesvol MB SLK Club jaar te worden.
Inmiddels hebben we achtereenvolgens kunnen genieten van: De ‘Tulpenrit’ op 11 april,
‘Faszination Mercedes’ op 26 april, De ‘Friese Veen- en Wouden route’ op 16 mei, De
Zwarte Woudroute’’ , ons eerste en gelijk zeer geslaagde meerdaagse evenement van 19 tot
en met 22 juni, De ‘Hoekse Waard’ route op 26 juli, en onlangs de mooie route ‘Langs
Molens en Kappellekes’ op 29 augustus. Met, voor een helaas zeer beperkt aantal leden,
een fabrieksbezoek in Bremen op 21 september en Met de ‘Gelderse poets en dorpenroute’
op 27 september en tot slot de Algemene ledenvergadering met een route door de
Zaanstreek en Kennemerland op 25 oktober hebben we een mooi programma kunnen
aanbieden met voor elk wat wils.
Inmiddels is het bestuur al druk bezig met de plannen voor 2016. Op de Algemene
Ledenvergadering van 25 oktober worden die bekend gemaakt. Het is fijn om te zien dat er
ook weer leden zijn die in 2016 een rit gaan organiseren. Zo worden we steeds meer een
club door en voor de leden.
Oproep Check je gegevens!
Regelmatig komt het verzoek bij het bestuur om een (email)adres of andere gegevens te
wijzigen in het ledenbestand.
Om fouten te voorkomen en efficiëntie te verhogen kunnen de leden dit zelf doen via de
ledenmodule. Op de website onder het kopje ‘Vereniging’ kun je ‘ledenmodule’ aanklikken.
Je moet dan het lidnummer en wachtwoord in te voeren. Mocht je je lidnummer niet weten,
kun je dit vinden op de MB-pas. Ben je het lidnummer dan wel wachtwoord vergeten, kun je
een berichtje sturen naar secretaris@mbslkclub.nl . Ik zal je dan een nieuw wachtwoord
verstrekken dan wel het lidnummer doorgeven.
In de ledenmodule kun je diverse informatie toevoegen en aanvinken zoals een foto van
jouw auto, type, enz.
Om de ledenadministratie goed te laten werken, is het belangrijk dat de gegevens up to date
zijn! Controleer daarom vandaag nog je gegevens in de ledenmodule!
Rachel de Jong-Gosselink, secretaris
Mail: secretaris@MBSLKClub.nl
Laatste kans: Poetsen en Gelderse dorpenroute.
We vroegen ons op facebook af of er wel
belangstelling zou zijn voor een poetsclinic. De
reacties gaven het vertrouwen dat dat wel zo zou
zijn. Dus organiseren we een rit waarbij voor een
beperkt aantal leden deelname een poetsclinic
mogelijk is. De clinic was in ‘no time’ volgeboekt.
Daarvoor kun je je helaas niet meer opgeven,
maar: Bij de clinic is een uitdagende rit
georganiseerd door de mooie achterhoek. De nietpoetsers worden, indien gewenst, getrakteerd
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op een langere rit. Heel veel kleine weggetjes en
stukjes lekkere ‘stuurmanswegen’. Het mooie
routeboek met bolletje pijltje aanwijzingen geeft ook
nog uitleg over diverse ‘points of interest’ die
onderweg bezocht kunnen worden. Voor dit deel
van het evenement is nog onbeperkt plaats. Bij de
ontvangst hebben we nog een verrassing in petto!
Opgeven kan tot en met vrijdag 11 september. Om
je op te geven: ga naar de website.

Terugblik ‘Hoekse Waard route’, 26 juli 2015
Tussen de storm van zaterdag en regen van maandag door reden we op zondag 26 juli 2015
een zeer geslaagde puzzelrit door de Hoeksche Waard. Deze rit was gebaseerd op een rit
uit 2009 van John Libert die hij voor de MB W123-Club Nederland had uitgezet en welke
kundig door Marcel & Bianca is aangepast.
De dag begon met een eerste
onvoorziene puzzel voor alle
deelnemers die via de A15 en A29
aanreden. De borden op dat stukje van
de snelweg zijn niet erg duidelijk.
Eenmaal gearriveerd konden we met
koffie en lekkere koffiebroodjes genieten
van de inhoud van de goed gevulde rally
tasjes die beschikbaar gesteld waren
door MB dealer Auto Wust. Sommige leden kozen voor het speuren naar antwoorden op het
WWWeb voor de “puzzel”. Vanwege de weersvooruitzichten zijn we na een korte inleiding
door voorzitter Arnoud Daan om 12.00uur aan de rit begonnen.
Het eerste deel bracht ons naar een karakteristiek haventje. Het was een mooi gezicht, het
kleine haventje omringd ……….. lees verder op de website.

Terugblik’Langs Molens en Kappellekes’, 29 augustus 2015
Met een heerlijke en ruim gevulde brunch werden we gastvrij ontvangen in de Vinkenzaal
van Hotel Nazareth in de buurt van het Belgische Gent. Volop keuze en menig lid stond voor
zich zelf dan ook een lekker spiegeleitje te bakken . 67 leden hadden zich ingeschreven en
zo stonden er 36 SLK’s rond het hotel. Frans Boon stelde zich als nieuw lid voor aan de
aanwezigen. Frans en Danielle hebben een V6 R172. Prachtige zwarte SLK met
topmotorisering.
De organisatoren van dit evenement Franky en Isabelle hebben ook dit jaar weer een
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prachtige route uitgestippeld. Vorig jaar was
het lekker hobbelen over de kasseien van de
Ronde van Vlaanderen, dit jaar richting de
kust. Na uitleg over de route en de prijsvraag
door Franky benadrukt Isabelle nog eens dat
in Knokke-Heist uitstekend geshopt kan
worden. Later zal blijken dat Belgen,
Nederlanders, maar ook veel Fransen en
Luxemburg Knokke zeer waarderen. Veel
Mercedes S, ML, GL en af toe een SLK
stonden er dan ook in de Lippenslaan en de
Kustlaan. En dan midden in het centrum van
Knokke ook nog een AMG Centre met een knalgele AMG GT……lees verder op de website.
Publiciteit
We kunnen nog nieuwe leden gebruiken. Daarom presenteerden we ons in ‘Autovisie’. Een
beetje reclame voor de SLK en vooral voor onze club. Klik hier om het artikel te lezen.
Tot slot
Heb je iets te koop of ben ze op zoek naar iets dat SLK gerelateerd is? Sinds kort heeft de
website een rubriek ‘Te Koop’.

Graag tot op een volgend evenement!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van MB SLK Club Nederland
Algemeen:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Evenementen:
Communicatie:
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